ปีที่ 8 ฉบับที่ 153 ประจำ�วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

‘เอสเอสไอ’ประกาศเจตนารมณ์
ดำ�เนินธุรกิจตามเป้าหมายยัง่ ยืน
PPCปกป้องทะเล
ซ้อมแผนประจำ�ปี
รับมือนาํ้ มันรัว่ ไหล
ท่าเรือประจวบใส่ใจความ
ปลอดภั ย ทางทะเล จั ด ฝึ ก
ซ้อมแผนฉุกเฉิน ใช้ทุ่นกัก
นํ้ามัน ประจำ�ปี 2560 เพื่อ
ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานได้
ทบทวนแผนปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง
ฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ให้เกิด
ความชำ � นาญ และมี ค วาม
พร้อมรับมือในสถานการณ์
หากเกิ ด กรณี นํ้ า มั น หกรั่ ว
ไหลลงสูท่ ะเล มุง่ สร้างความ
ปลอดภัยในการดำ�เนินงาน
และป้องกันไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อมชุมชน
นายถาวร คณานั บ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ท่าเรือประจวบ จำ�กัด หรือ PPC
เปิ ด เผยกั บ ผู้ สื่ อ ข่ า ว “ข่ า ว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “เมื่อ
เร็วๆ นี้ บริษัท ท่าเรือประจวบ
จำ�กัด ได้จัดซ้อมแผนฉุกเฉิน
ทุ่นกักนํ้ามันประจำ�ปี 2560 ขึ้น
ณ ท่าประจวบ ท่าเทียบเรือ A
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
			
อ่านต่อ น.3

นายยงยุทธ มลิทอง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สำ�นักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนกลุม่ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทนบริษัทร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามนโยบายของภาครัฐ ในงานสัมมนาประจำ�ปี 2560 ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
โดยมีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา ณ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

เอสเอสไอร่ ว มองค์ ก รธุ ร กิ จ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ
TBCSD และ 38 องค์ ก รชั้ น
นำ�แสดงเจตนารมณ์การดำ�เนิน
ธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยการ
ขึ้นเวทีแสดงความมุ่งมั่นในงาน
สัมมนาประจำ�ปี 2560 โดยอาศัย
กรอบความคิดที่มองการพัฒนา
เป็นมิตขิ องเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยง
กัน ผู้บริหารเผยเป้าหมายการ
พั ฒ นาตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องเอส
เอสไอ “บริษัทเหล็กชั้นนำ�ด้าน
นวั ต กรรมและความเชื่ อ มั่ น ”
อาทิ การขจัดความยากจน
				
อ่านต่อ น.2

เพือ่ ความเป็นหนึง่ เดียว
TCRจัดกิจกรรมสร้างทีม
บริ ษั ท เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น ไทย
จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS นำ�
พนั ก งานลุ ย ทำ � กิ จ กรรมภายใต้
โครงการ “CSR & Teambuilding”
ปีที่ 2 ด้วยการทำ�กิจกรรมจิตอาสา
ปล่อยปูสู่ป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์
พันธุส์ ตั ว์นาํ้ และทำ�กิจกรรมสร้าง
ทีม (Team Building) โดยการร่วม

ปฏิบัติภารกิจตามฐานต่างๆ เพื่อ
ให้พนักงานได้เรียนรู้การทำ�งาน
เป็นทีมและความสามัคคี ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน
พนักงาน โดยมีพนักงานเข้าร่วม
131 คน
		 ผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็ก” รายงาน
อ่านต่อ น.3
เมื่อวันที่

หนึง่ ฝ่ายงานหนึง่ โครงการอาสา เอสเอสไอพัฒนาชุมชนต่อเนือ่ ง
เอสเอสไอร่วมเดินหน้าสร้างสรรค์และ
พัฒนาชุมชนบางสะพานสู่ความยั่งยืน
ผ่านวัฒนธรรมจิตอาสาพนักงานทั่วทั้ง
องค์กร เน้นการพัฒนาชุมชนบางสะพาน
ทัง้ ด้านการพัฒนาสิง่ ปลูกสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ ศาสนา การศึกษา สุขภาพและ
การกีฬา ตลอดจนความปลอดภัยของ
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คนในชุมชน ภายใต้โครงการ 25 ปี เอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา โดย
หกเดือนแรกได้ด�ำ เนินโครงการเอสเอสไออาสาไปแล้ว 12 โครงการ มีพนักงาน
เข้าร่วม 362 คน คิดเป็น 2,896 ชั่วโมง
งาน และชุมชน 203 คน คิดเป็น 1,624
ชั่วโมงงาน ชูโปรเจค “One Department

One Arsa หนึ่งฝ่ายงาน หนึ่งโครงการ
อาสา” ให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วน
ร่วมมากขึ้น
		 นายทนงศักดิ์ แข่งขัน ประธานคณะ
อนุทำ�งานโครงการเอสเอสไออาสา บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ กล่าวกับผู้สื่อข่าว ข่าวฅนเหล็ก

เอสเอสไอว่า “เพื่อให้มีการขับเคลื่อนวัฒนธรรมอาสาดำ�เนินไปอย่างต่อเนื่อง คณะอนุ
ทำ�งานโครงการเอสเอสไออาสา จึงได้มีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ “One Department
One Arsa หนึ่งฝ่ายงาน หนึ่งโครงการอาสา”
ขึ้น เพื่อเปิดให้แต่ละฝ่ายงานหรือหน่วยงาน
อ่านต่อ น.4
ในองค์กรเอสเอสไอ
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
เอสเอสไอประกาศ ต่อจากหน้า 1
การบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ การส่ง
เสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ การผลิตและ
การบริโภคอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ TBCSD ได้จัด
งานสั ม มนาประจำ � ปี 2560 ขึ้ น ภายใต้ หั ว ข้ อ
TBCSD ร่วมกันดำ�เนินธุรกิจ เพือ่ มุง่ มัน่ สูเ่ ป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) เพื่อดำ�เนินงานตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตาม
นโยบายของภาค
รั ฐ ขั บ เคลื่ อ น ส่ ง
เสริมให้ประเทศไทย
บรรลุ ผ ลตามเป้ า
หมายที่ กำ � หนดไว้
คือ ประเทศไทยจะ
ลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกร้อยละ
20 ถึ ง 25 ภายใน
ปี 2573 โดยจะใช้
พลั ง งานทดแทน
ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง
แวดล้อม พร้อมทั้งการขจัดความยากจน การ
ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมการลด
ความเสีย่ งและบรรเทาภัยพิบตั ิ รวมทัง้ การบริหาร
จัดการนํ้าอย่างบูรณาการ และการส่งเสริมสิทธิ
มนุ ษ ยชน โดยยึ ด หลั ก การเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ใช้เป็นแนวทางการดำ�เนินงาน ซึ่งเป็นหลักการ
สำ�คัญของไทยทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับการ
ดำ�เนินการให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี
2573 ของสหประชาชาติ
		นายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พั น ธ์ ประธาน
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าว
ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ที่นานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้
ให้คำ�มั่นร่วมกันในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายน 2558 โดยเป้า
หมายดังกล่าวเป็นการสานต่อจากเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals: MDGs ที่ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี 2557
องค์การสหประชาชาติจึงได้กำ�หนดเป้าหมาย

ประจำ�วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
การพัฒนาขึ้นใหม่ โดยอาศัยกรอบความคิดที่
มองการพัฒนาเป็นมิติของเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า วาระ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หรือ Sustainable Development
Goals: SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย หรือ Goals 17
ข้อ เป้าประสงค์ 169 ข้อ และตัวชี้วัดที่วัดผลการ
ดำ�เนินงาน 240 กว่าตัว ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการ
พัฒนาทั้งของไทยและของโลกต่อจากนี้ไปจนถึง
ปี 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 13 ปีจากนี้
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดการประชุมเมื่อวัน
ที่ 18 เม.ย. 2560 ระดมความคิดเห็นขององค์กร
สมาชิก TBCSD ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 3 หน่วยงาน

และความเชื่อมั่น”  และ พันธกิจ คือ “สร้างสรรค์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่า
เพิ่มกับลูกค้า  สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่น
กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” เพื่อตอบโจทย์
ใน 17 ข้อที่ได้กำ�หนด ทั้งในด้านการขจัดความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในสังคม
เอสเอสไอได้มกี ารส่งเสริมรายได้ โดยการจ้างงาน
ท้องถิ่น ช่วยพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน เป็นต้น ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
การมีสุขภาพที่ดี เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ  อาทิ
ปัน่ สองล้อช่วยพ่อปลูกป่า ปัน่ รักษ์ปนั ยิม้ กิจกรรม
ฅนเหล็กมินิมาราธอน เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ทุก
คนได้หันมาออกกำ�ลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี
		ด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่า

ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดำ�เนินงานขับเคลื่อนเป้า
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบัน
ธรรมรัฐเพือ่ การพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม และ
สถาบันไทยพัฒน์ ซึง่ ในทีป่ ระชุมต่างเห็นพ้องต้อง
กันว่า TBCSD น่าจะเป็นองค์กรทีเ่ ป็นส่วนเชือ่ มโยง
ข้อมูลและการดำ�เนินงานระหว่างหน่วยงานภาค
รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อให้การขับ
เคลือ่ นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศได้
		นายยงยุทธ มะลิทอง ผู้ช่วยกรรมการ       
ผู้จัดการใหญ่ สำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลุ่ม
บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี  หรือเอสเอสไอ กล่าว
ว่า บริษัทได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการดำ�เนิน
ธุรกิจเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals : SDGs) โดย
เอสเอสไอได้มีการดำ�เนินงานตามวิสัยทัศน์ของ
บริษัท คื อ “บริ ษั ทเหล็ กชั้ นนำ �ด้ านนวั ตกรรม

เทียมรวมถึงโอกาสการเรียนรู้ เอสเอสไอได้จดั
ทำ�โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยมุ่งพัฒนาครู สถานศึกษา นักเรียน
แบบองค์รวมนำ�ไปสู่การพัฒนาการศึกษาของ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้เยาวชนเพื่อเปิดโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่าง
เท่าเทียบ ช่วยปรับปรุงพัฒนาสถานทีอ่ าคารเรียน
และแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น ส่วนพนักงานได้เปิดให้
พนักงานทุกคนทุกระดับได้เข้าอบรมพัฒนาความ
รู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
		การบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
โรงงานเอสเอสไอบางสะพานได้มีการบริหารนํ้า
โดยการนำ�นํ้ามาบำ�บัดหมุนเวียนใช้ต่อภายใน
โรงงานอย่ า งคุ้ ม ค่ า ไม่ มี ก ารปล่ อ ยนํ้ า ออก
ภายนอกโรงงาน นอกจากนีย้ งั ทำ�ข้อตกลงร่วมกับ
ชุมชน โดยไม่สบู นํา้ จากแหล่งนํา้ ธรรมชาติขณะที่
นํา้ อยูใ่ นระดับตํา่ กว่า 2 เมตร เพือ่ ขจัดปัญหาการ
แย่งชิงนํา้ ใช้ในฤดูแล้ง การส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เอสเอสไอได้มกี ารส่งเสริมเศรษฐกิจทัง้

ในระดับท้องถิ่น และประเทศ ด้วยการตอบแทน
คืนสู่ระบบในรูปแบบภาษีอากรอย่างตรงไปตรง
มา เพื่อนำ�มาพัฒนาประเทศ สาธารณูปโภค
		การผลิ ต และการบริ โ ภคอย่ า งยั่ ง ยื น
ผลิตภัณฑ์เหล็กเอสเอสไอเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
โดยสามารถนำ�กลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้ และ
ยังได้พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการใช้ของลูกค้า ให้เกิดการใช้เหล็ก
อย่างคุม้ คุณค่า นอกจากนีย้ งั มีการจัดทำ�โครงการ
เพื่ อ ลดผลกระทบการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ
อากาศอีกด้วย
		“นอกจากนีย้ งั ได้ด�ำ เนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
คื อ ส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่
ยัง่ ยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำ� การจ้างงาน
และงานที่มีคุณค่า
สำ � หรั บ ทุ ก คน ส่ ง
เสริมการปรับตัวเป็น
อุตสาหกรรมยั่งยืน
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
นวัตกรรมการผลิต
และการบริโภคที่
ยัง่ ยืนการใช้ประโยชน์
ที่ ยั่ ง ยื น ของระบบ
นิเวศน์ รวมถึงการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ทางทะเล การลด
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
“เราเล็งเห็นความสำ�คัญของเรือ่ งนี้ เอสเอสไอ
เราได้ให้ทกุ ฝ่ายนำ�นโยบายเพือ่ ความยัง่ ยืนเข้าไป
อยู่ในแผนงานและนำ�มาปฏิบัติงานด้วย เพื่อให้
บรรลุการดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อมและบรรลุตามนโยบายภาค
รัฐ” นายยงยุทธกล่าว
		ผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
นอกจากการร่วมแสดงเจตนารมณ์การดำ�เนินธุรกิจ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้ว เอสเอสไอ
ได้สนับสนุนชุดการแสดงภายในงานนี้ด้วย โดย
นำ�การแสดงนาฏศิลป์ “ระบำ�ร่อนทอง” ที่ขึ้นชื่อ
ที่ท่ารำ�เลียนแบบท่าทางการร่อนแร่ทองคำ�ที่เป็น
อาชีพ มีประวัติความเป็นมาจากการประกอบ
อาชีพของชาวบ้าน บ้านป่าร่อน หมู่ที่ ๖ ตำ�บล
ร่อนท่อง อำ�เภอบางสะพาน มาเผยแพร่ให้เป็น
ที่รู้จักอีกด้วย นำ�แสดงโดยนักเรียนจากโรงเรียน
บางสะพานวิทยา สร้างเสียงปรบมือเป็นทีช่ นื่ ชอบ
เป็นอย่างมาก  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ

X กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า-สพป.ปข.1 จัดประชุมปฏิบตั กิ ารแนะการเขียนแผนพัฒนาฯ

กองทุนสหวิรยิ ารุน่ 6 ให้แก่ผบู้ ริหารสถานศึกษาบางสะพาน

X เยีย่ มชมกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน นายอู้ลิ้นโกโก ผู้ว่าราชการจังหวัด
มะริด ผู้แทนมุขมนตรีภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นายวีระ ศรีวัฒนะตระกูล นายก
สมาคมส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุน ประจวบ-มะริด ประธานหอการค้าจังหวัดมะริด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดมะริด พร้อมคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดมะริด สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์  เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของ  บมจ.สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี โดยมี นายบุญทวี บุญญอารักษ์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านปฏิบตั กิ ารสายการผลิตและทีมงาน ให้การต้อนรับ
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กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ร่วมกับสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์เขต 1 (สพป.ปข.1)
จัดประชุมปฏิบัติการยกระดับความสามารถในการจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี ภายใต้
โครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประจำ�ปี 2560 (รุน่ ที่ 6) โดยเน้นการวิเคราะห์
จุดแข็ง-จุดอ่อนของสถานศึกษา เพือ่ นำ�มากำ�หนดเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี ตอบ
สนองความต้องการของสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ซึ่งมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำ�นวน 42
คน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์จากสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์เขต 1 (สพป.ปข.1) เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบางสะพาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการโครงการฯ จะร่วมกันพิจารณาตัดสินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี ของ
สถานศึกษาที่ส่งแผนพัฒนาฯเข้าร่วมประกวดภายใต้โครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน 2560 (รุ่นที่ 6) พร้อมประกาศผลและมอบเงินสนับสนุนงวดที่ 1 ในเดือนกรกฎาคม 2560
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
พนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ และ
เห็นความสำ�คัญของการซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อ
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านได้ ท บทวนแผน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง ฝึกฝนการใช้อปุ กรณ์ให้เกิดความ 		นายพิทูล กองเลข หัวหน้าแผนกความ
ชำ�นาญ และมีความพร้อมรับมือในสถานการณ์ ปลอดภัย บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด หรือ PPC
หากเกิดกรณีนํ้ามันหกรั่วไหลลงสู่ทะเล จากเรือ
ที่เข้ามาเทียบท่าขนถ่ายสินค้า หรือจากเรือที่เข้า
มารับฝากส่งมอบสินค้า รวมถึงเหตุฉุกเฉินต่างๆ
ที่อาจจะเกิด
		 ท่ า เรื อ ประจวบได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความ
ปลอดภัยในการดำ�เนินงาน และให้ความสำ�คัญ
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทางทะเลเป็นอันดับ
หนึง่ จึงต้องมีการปฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัดรัดกุม
เพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบและต้องดูแลสิง่ แวดล้อม
ทางทะลควบคู่กันด้วย
		 นายถาวร กล่ า วว่ า “จากการซ้ อ มแผน
ฉุ ก เ ฉิ น ทุ่ น กั ก
นํ้ า มั น ผลที่ ไ ด้
เ ป็ น ที่ น่ า พึ ง
พอใจ พนั ก งาน
ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม
มื อ เข้ า ร่ ว มฝึ ก
ซ้อมอย่างพร้อม
เพรี ย ง สามารถ
ดำ � เ นิ น ก า ร ไ ด้
ตามแผน เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ รวดเร็ ว ในการ เปิดเผยว่า “การซ้อมแผนฉุกเฉินทุน่ กักนํา้ มัน เป็น
ตอบโต้สถานการณ์ เกิดการประสานการปฏิบัติ เรื่องที่จำ�เป็น ละเลยมิได้ เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ไม่
งานกันได้อย่างดีเยี่ยม ทุ่นกักนํ้ามัน อุปกรณ์ที่ คาดคิดจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่การปฏิบัติงานอย่าง
เกีย่ วข้องมีความพร้อมใช้งาน ผมต้องขอขอบคุณ เคร่งครัด และคำ�นึงถึงความปลอดภัยมาเป็น

อันดับหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเราได้
		 ทุ่นกักนํ้ามันเป็นอุปกรณ์ที่สำ�คัญ ช่วยลด
ความเสียหายต่อทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งทุ่นกักนํ้า
มันของท่าเรือประจวบมีความยาวถึง 1,000 เมตร
ทุ่นมีลักษณะเป็นแผ่นหนา ขนาดความสูง 100

จะทำ�อย่างไรจึงจะสามารถทำ�งานให้บรรลุ
เป้าหมายของทั้งตนเอง ของกลุ่มหรือของ
23 - 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท เหล็กแผ่น หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
รีดเย็นไทย จำ�กัด(มหาชน) หรือ TCRSS จัด ประสิทธิผลทั้งในเรื่อง ความเข้าใจบทบาท
โครงการ CSR & Team building ณ โรงแรม ของตนเองในการทำ�งานเป็นกลุ่ม มีความ
Vartika Adventure Retreatic Resort อ. กุยบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้นำ�พนักงานดำ�เนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ด้วยการทำ�กิจกรรม
จิตอาสา ปล่อยปู จำ�นวน 120 ตัวสูป่ า่ ชายเลน
เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำ�คัญของ
ป่าชายเลน สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน
ระบบนิ เ วศของพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง และอ่ า วทะเล
ไทย และทำ�กิจกรรมส่งเสริมการทำ�งานเป็น
ทีมและสร้างเสริมความสามัคคี โดยร่วมกัน
ทำ�กิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน ได้แก่ Zipline, Sky
walker, ขี่จักรยานสามัคคี, เหรียญเรือใบ,
เป่าปิงปอง, ตอบคำ�ถามภาพปริศนา, และ
โยนลูกบอล เพื่อให้พนักงาน
ทุ ก คน ได้ รู้ จั ก การทำ � งาน
เป็ น ที ม เข้ า ใจค่ า นิ ย มของ
องค์กร มีการสื่อสาร พูดคุย
และประสานงานกันมากขึ้น
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความผู ก พั น ธ์
ในองค์กร
นายเชาวรัตน์ จันประดับ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าว
นอกจากการมุง่ เน้นให้พนักนักมีจติ สาธารณะ เข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละบทบาทในการ
ในการช่วยเหลือสังควมผ่านกิจกรรม CSR แล้ว ทำ�งานทั้งหมดขององค์กรเพิ่มพูนการสื่อสาร
ยังมีการสอดแทรกการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ในระหว่ า งพนั ก งานอย่ า งเปิ ด เผย มี ก าร
การสร้ า งที ม งาน (Team Building) ซึ่ ง จะ สนับสนุนซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้น ที่สำ�คัญคือ
ทำ�ให้พนักงานที่ทำ�งานร่วมกันได้เรียนรู้ว่า ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

		นายนฤพนธ์ ทั่ ง สุ ว รรณ ผู้ จั ด การ
ส่วนรัฐกิจสัมพันธ์และกฎหมาย TCRSS ให้
สัมภาษณ์ว่า “เมื่อทราบว่าทางบริษัทจะจัด
กิจกรรม CSR& TEAM BUILDING ขึ้น ผมรู้สึก
ตืน่ เต้นมาก และอยากเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้

PPCปกป้องทะเล

TCR สร้างทีม
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		 “ผมรูส้ กึ พอใจในการฝึกซ้อมในครัง้ นี้ เพราะ
พนักงานมีความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติงาน
ให้ความร่วมมือ ประสานงานแต่ละแผนกเป็น
อย่างดี ซึง่ เป็นปัจจัยสำ�คัญในการฝึกซ้อมแผนให้
สำ�เร็จลุลว่ ง การฝึกซ้อมการใช้ทนุ่ กักนํา้ มันทำ�ให้
พนักงานใช้ทุ่นกักนํ้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดความแม่นยำ� ทำ�ให้เราสามารถใช้งานได้
จริงในกรณีเกิดเหตุ และถือเป็นการตรวจสอบ
อุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา
		 “ในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่รู้สึกอุ่นใจขึ้นที่
บริษัท ได้มีแผนรองรับ มีมาตรการป้องกันเหตุ
ฉุกเฉิน เพือ่ ป้องกันการเกิดความสูญเสียทีจ่ ะเกิด
ขึ้นได้ อีกทั้งช่วยดูแลและรักษาระบบนิเวศทาง
ทะเล และรักษาระดับคุณภาพ โดยร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่” นาย
พิทูลกล่าว
		 สำ�หรับ ISO 14001:2004 คือ ระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ มี
ความตระหนักถึงความ
สำ � คั ญ ของการจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ให้ เ กิ ด
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ กั บ การพั ฒ นา
เซนติเมตร เวลาทีว่ างทุน่ จะมีสว่ นทีจ่ มอยูใ่ ต้ทะเล ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ (Prevention
ลึกประมาณ 70 เซนติเมตร อีก 30 เซนติเมตรจะ of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อ
อยูเ่ หนือนํา้ ช่วยป้องกันคราบนํา้ มันและสามารถ เนื่อง ซึ่งบริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด ได้ให้ความ
สำ�คัญและปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี
จำ�กัดบริเวณของคราบนํ้ามันได้

นี้เป็นอย่างยิ่ง หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรรม
CSR ในการปล่อยปูกลับสู่ป่าชายเลน เพื่อ
เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป ซึ่งทำ�ให้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และชุมชนชาวประมง
ก็จะมีอาชีพต่อไป ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรม

TEAM BUILDING นอกจากความสนุกสนานของ
เกมส์ตา่ งๆ แล้ว อันส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี
และยั ง ทำ � ให้ ไ ด้ รู้ จั ก เพื่ อ น พี่ น้ อ ง พนั ก งาน
TCRSS ใหม่ๆ หรือแม้แต่คนที่เคยแค่พูดคุย
กันผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้มาพบปะเจอหน้ากัน
ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง
นี้ จึงอยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีกเป็นประจำ�
ทุกปีครับ”
		นางสาวรัชกร เชาวน์เลิศเสรี เลขานุการ
ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ TCRSS ให้
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวฅนเหล็กว่า “กิจกรรม
นี้เป็นกิจกรรมที่ทำ�ให้พนักงาน TCRSS ได้ใช้
เวลาร่วมกันทั้งกิจกรรม CSR ซึ่งให้พนักงาน
ร่วมกันปล่อยปู สร้างจิตสำ�นึกรักษ์ป่าชายเลน
และยิง่ รูว้ า่ ในปัจจุบนั ป่าชายเลนกำ�ลังถูกบุกรุก
และทำ�ลายโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ รวมถึง
การแปรสภาพป่าชายเลนเพื่อใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า การ
ทำ � บ่ อ ปลาและการลุ ก ลํ้ า เพื่ อ
พัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยส่งผลกระ
ทบโดยตรงต่อชุมชนและชายฝัง่
ทะเล ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังเป็นสาเหตุ
สำ�คัญทีท่ �ำ ให้พชื และสัตว์หลาย
ชนิ ด ในป่ า ชายเลนต่ า งก็ สู ญ
พันธุไ์ ปเป็นจำ�นวนมาก จึงทำ�ให้
ตระหนักว่าเราควรช่วยกันดูแล
รักษาป่าชายเลนให้เหมือนบ้าน
ของเรา และอี ก กิ จ กรรมหนึ่ ง
คือ TEAM BUILDING เป็นกิจกรรมสนุกมาก
ค่ะ ทำ�ให้พี่น้องชาว TCRSS ของเราได้รู้จักกัน
มากขึ้น ช่วยสร้างความสามัคคี รู้สึกประทับ
ใจกิจกรรมนี้มากและหวังว่าจะมีการจัดอย่าง
ต่อเนื่อง”
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เพื่ อ เปิ ด ให้ แ ต่ ล ะฝ่ า ยงานหรื อ หน่ ว ยงาน
ในองค์กรเอสเอสไอได้มีส่วนร่วมในการนำ�
เสนอโครงการจากชุมชนของตนเอง และนำ�
พนักงานในฝ่ายงานเข้าร่วมดำ�เนินงานอาสา
ในพืน้ ทีบ่ างสะพานและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง โดยใน
ครึ่งปีแรกหลังจากที่ประชาสัมพันธ์โครงการ
“One Department One Arsa” ไปแล้วนั้น มี
หลายหน่วยงานให้การตอบรับเป็นอย่างดี มี
การนำ�เสนอโครงการต่างๆ เข้ามาอย่างต่อ
เนื่อง โดยคณะอนุทำ�งานโครงการเอสเอสไอ
อาสา ได้มีการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ
การจัดทำ�โครงการไปแล้วจำ�นวน 12 โครงการ
ซึ่งประกอบด้วย
		 1. ฟื้นฟูบ้านพนักงานที่ถูกนํ้าท่วม 2.
ทำ�ความสะอาดพื้นที่รวมใจชุมชน วัดห้วย
ทรายขาว 3. ปรับปรุงถนนชุมชนหอนาฬิกา
ต.กำ�เนิดนพคุณ 4. โครงการสร้างฝายชะลอนํา้
บ้านคลองลอย 5. โครงการซ่อมแซมห้องนํ้า
บ้านพนักงานที่ถูกนํ้าท่วม 6. โครงการกำ�จัด
ผักตบชวาและปรับปรุงภูมทิ ศั น์รอบสระนํา้ วัด
ถํา้ ม้าร้อง 7. โครงการติดตัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 8.โครงการซ่อมแซม
แปลงผักไฮโดรโปนิกส์โรงเรียนบ้านสวนหลวง
9. โครงการปลูกต้นโกงกางและเก็บขยะคลอง
ปากปิด 10. โครงการสอนการฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟให้กับนักเรียนโรงเรียนบางสะพาน
		 และล่ า สุ ด ในเดื อ นที่ ผ่ า นมาได้ มี ก าร
ดำ�เนินงานโครงการอีกจำ�นวน 2 โครงการ
คือ การซ่อมแซมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์และ
ออกแบบติดตั้งระบบไฟใหม่ให้แก่โรงเรียน
บ้านสวนหลวง เนื่องจากมีกิ่งไม้ขนาดใหญ่
ไปหล่นทับหลังคาโรงเรือน
และสายไฟระบบโรงเรือน
ขาด ทำ � ให้ เ กิ ด อั น ตราย
กั บ เด็ ก นั ก เรี ย นได้ เป็ น
โครงการทีน่ �ำ เสนอมาจาก
ฝ่ายซ่อมบำ�รุงไฟฟ้า
นายนพดล ทองแดง
ผู้ จั ด การส่ ว นซ่ อ มบำ � รุ ง
ไ ฟ ฟ้ า ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
โครงการ กล่ า วกั บ ผู้ สื่ อ
ข่าวฅนเหล็กว่า “ผมและ

พนักงานฝ่ายซ่อมบำ�รุงไฟฟ้ามีความยินดีที่
ได้เข้าไปช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์หรือพื้นที่ที่จะ
สนับสนุนการศึกษาในเชิงปฏิบัติให้นักเรียน
ในโรงเรียน ซึ่งการจัดทำ�แปลงผักไฮโดรโป
นิกส์ก็เป็นการส่งเสริมทักษะของนักเรียนที่
จะได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูโดยที่มีการ
ปฏิบตั ใิ ห้เห็นจริงๆ ถือว่าเป็นโครงการทีม่ ปี ระ
โยชน์มากๆ เลยครับ น้องๆ นักเรียนสามารถ
นำ � ไปต่ อ ยอดเป็ น อาชี พ เสริ ม ให้ กั บ ตนเอง
และครอบครัวได้ในอนาคต ในส่วนของพวก
เราเป็นที มงานที่ เป็น ช่างไฟฟ้า ที่มี ความรู้
ความชำ�นาญในด้านไฟฟ้า พวกเรายินดีที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาให้กับโรงเรียนและพื้นที่อื่นๆ
ของชุมชน ถ้าโครงการเหล่านั้นเป็นโครงการ
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและเกิด
อรรถประโยชน์กับผู้รับจริงๆ ถ้าเป็นแบบนั้น
พวกเรายินดีมากครับ”
		 อีกโครงการคือโครงการกำ�จัดผักตบชวา
และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระนํ้าวัดเขาถํ้าม้า
ร้อง เป็นโครงการที่นำ�เสนอมาจากฝ่ายผลิต
หรือ HSM Production Department (HSM) โดย
พนักงานจากฝ่าย HSM และได้นำ�พนักงาน
จำ�นวนกว่า 60 คน ร่วมกันกำ�จัดผักตบชวา
ในสระนํ้า พร้อมทั้งตัดหญ้าและเก็บขยะเพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดให้สวยงามขึ้น และ
หลังจากปรับปรุงภูมิทัศน์เสร็จสิ้น ก็ได้มีการ
ร่วมทำ�บุญปล่อยพันธุ์ปลากับทางวัดด้วย
		 นายราชั น ย์ ปิ่ น ทอง หั ว หน้ า แผนก
อาวุโส - Roll Eng\.(PRO1) ฝ่ายผลิต กล่าวว่า
“มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นงานอาสา
แล้วยังเป็นการทำ�บุญอีกอย่างหนึ่งด้วย เมื่อ
ได้ทำ�แล้วรู้สึกสบายใจเพราะพื้นที่ที่ได้เข้าไป

ทำ�นี้บรรยากาศดีร่มรื่นเย็นสบายและยังได้
รับการดูแลจากทีมงานอย่างดีในทุกๆ ด้าน
ได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันทัง้ ทางบริษทั
และชุมชน ประทับใจมากครับ รับรองว่าเมือ่ มี

กิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกเมื่อไรจะไม่พลาดที่จะ
เข้าร่วมอีกครั้งแน่นอนครับ”
		 ประธานคณะอนุท�ำ งานโครงการเอสเอสไอ
อาสา กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า “จากการดำ � เนิ น
โครงการเอสเอสไออาสา
ในครึ่ ง ปี แ รกเป็ น จำ � นวน
ทัง้ หมด 12 ครัง้ มีพนักงาน
เข้าร่วมทั้งหมด 362 คน
คิดเป็น 2,896 ชั่วโมงงาน
และชุมชน 203 คน คิดเป็น
1,624 ชั่วโมงงาน คาดว่า
ในครึง่ ปีหลังจะมีพนักงาน
ส่งโครงการทำ�จิตอาสาไม่
ตํ่ากว่า 15 โครงการ
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